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علــی فتــح اهلل زاده، همان 
مدیری اســت که همیشه بود. 
بدون اینکه حتی ذره ای تغییر 
کند. بدون اینکــه حتی ذره ای 
جنس شعارهایش را تغییر بدهد. 
او باز هم مدعی شده که در سال 
دوم مدیریت، لیونل مسی را به 
استقالل خواهد آورد! بازیکنی 
که دستمزدش برای یک فصل 
به تنهایی چندین برابر بودجه 
ساالنه اســتقالل است. شاید 
حرف هایی شبیه به این، دو دهه 
قبل در فوتبال جواب می دادند اما 
حاال دیگر یک نفر باید مدیرعامل 
اســتقالل را از این خواب بیدار 
کند. او اصــرار عجیبی دارد که 
همچنان به طرفداران باشــگاه 
رویا بفروشــد. در این عصر اما 
دیگر هیچ کس چنین حرف هایی 
را جدی نمی گیرد و برای چنین 

وعده هایی، تره خرد نمی کند.
    

ســال ها می روند و می آیند، علی 
فتــح اهلل زاده مدیرعامل اســتقالل 
می شود و همان حرف های همیشگی 
را تکرار می کند. اینکه حرف های یک 

مدیر و جنس وعده هــای او با وجود 
متفاوت شدن تقریبا همه چیز، هنوز 
تغییر نمی کنند، اصال نشــانه خوبی 
نیست. فتح اهلل زاده انگار هنوز در دهه 
70 به ســر می برد. هنوز می خواهد 
هوادارها را با وعده های بزرگ و عجیب 
سرگرم کند و هنوز می خواهد بمب 
بترکاند و تیتر یک خبرها باشد. آمدن 
لیونل مسی به استقالل، چیزی ماقبل 
یک شوخی است. این بازیکن همین 
حاال پیشــنهاد تمدید با پی اس جی 
را روی میز دارد، بارســلونایی ها در 
رویای بازگرداندن او هســتند و اگر 
هم تصمیم بــه ترک اروپــا بگیرد، 
دیوید بکام در اینتــر میامی برای او و 
خانواده اش فرش قرمز پهن می کند. 
در چنین شرایطی، صحبت از آمدن 
او به استقالل، یک شوخی بی اساس 

اســت. اصال مگر هواداران استقالل 
از مدیر باشــگاه مسی را خواسته اند؟ 
فتــح اهلل زاده همین که هنــر کند و 
بدهی های سنگین باشگاه را بپردازد، 
برای هواداران این تیم کافی خواهد 
بود. هیچ کس نمی خواهد او ماموریت 
جذب مسی را برعهده بگیرد. همین 
که این مدیر نهایتا یک هافبک خالق 
مثل علی کریمی را جذب کند، برای 
تیمش کافــی خواهد بــود. آخرین 
قهرمانی اســتقالل در لیگ برتر، در 
حالی به دســت آمد که این باشگاه از 
همیشه کم ستاره تر بود. آ نها در فصل 
گذشــته به معنای واقعی کلمه یک 
تیم شدند و نتیجه اش را هم گرفتند. 
وزارت ورزش اما برای انتخاب مدیر، 
چنین چیزهایی را در نظر نمی گیرد. 
آنها دوباره به سراغ مردی رفته اند که 
عادت دارد بدهی روی بدهی بگذارد. 
که به هر قیمتی ســتاره جذب کند و 
تیم های شلوغ بسازد. کسي که عادت 
دارد وعده های بزرگ و نشدنی بدهد 
و همه را با این وعده ها ســرگرم کند. 
اینجا باشــگاه اســتقالل است آقای 
مدیر! اینجا کلوب کمدی نیست. اینجا 
سالن نمایش نیست. این شوخی ها را 
کنار بگذارید و روی تیم تان متمرکز 
شــوید. تیمی که همین حاال هزار و 

یک مشکل ریز و درشت دارد. با این 
تیم، مثل ســیرک برخــورد نکنید 

آقای مدیر.
مدیریت اســتقالل با فتح اهلل زاده 
هم به مســیر منطــق برنمی گردد. 
این حقیقت دیگر مثل روز روشن به 
نظر می رسد. اساســا این باشگاه سه 
دسته مدیرعامل داشته است. مردانی 
شیفته شــهرت مثل احمد مددی و 
امیرحســین فتحی که اساسا هیچ 
قدمی برای اســتقالل برنداشتند و 
حتی در گرفتن یک زمین تمرین برای 
باشــگاه ناکام بودند. مردانی شیفته 
شــعار مثل علی فتح اهلل زاده که یک 

عمر با چک های شخصی شــان 
حاشیه ســاختند 

و همیشــه تیم های شــلوغی برای 
اســتقالل به وجود آوردند. دســته 
سوم هم مدیران رادیکالی بودند که 
عادت داشتند از آن طرف بوم بیفتند. 
مردانی مثل ســردار آجورلــو که با 
»حکم جهاد« به اســتقالل آمدند و 
قصد داشتند حق استقالل را بگیرند 
اما در واقعیت با زمیــن و زمان دعوا 
داشــتند و شــیوه گرفتن حق را به 
کار بردن »زور« می دانســتند! این 
مدیران هم هیچ کمکی به استقالل 
نکردند. آجورلو همان مدیری بود که 
در تابستان با سالم و صلوت قرارداد 
ارســالن مطهری را تمدید کرد و در 

کنــار او عکس یــادگاری گرفت اما 
وقتــی فهمید که فهرســت تیمش 
پر شده، خواهان فســخ قرارداد این 
بازیکن شــد و وقتی نتوانست، کاوه 
رضایی را دودستی به باشگاه تراکتور 

تقدیم کرد! این خالصه و 
چکیــده مدیریت 
در فوتبــال ایران 
اســت. در ایــن 
فوتبال، باید هم 

افرادی مثل 

فتــح اهلل زاده 
روی کار بیایند. 

در ایــن فوتبال، 
باید هــم افرادی 
مثل فتــح اهلل زاده 
وعده جذب لیونل 

مسی را بدهند و رویا بفروشند. همه 
این مدیران کــدام کار مثبت را برای 
تیم انجــام داده اند؟ آیــا بدهی های 
استقالل به حداقل رسیده است؟ آیا 
مســاله حق پخش حل شده است؟ 
آیا مجوز حرفه ای باشگاه صادر شده 
است؟ این مدیرها فقط پشت سر هم 

اوضاع تیم را بدتر کرده اند.
اصرار وزارت ورزش به درک نکردن 
شرایط دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران، 
این دو تیم را به قهقرا می کشاند. پیام 
انتخاب چهره ای مثل فتح  اهلل زاده 
روشن است. وزارت برنامه 
مدونی برای دو باشگاه 
ندارد و مقابل واگذاری 
آنهــا نیــز مقاومت 
به خــرج می دهد. با 
حضور مدیری مثل 
فتــح اهلل زاده، بوی 
بهبــود از اوضــاع 
اســتقالل شنیده 
نخواهد شــد. فقط 
بــوی وعده هــای 
ســوخته ای مثل 
جــذب مســی به 
گوش می رسد. شما 
حتی بدل مسی را 
نید  هــم نمی توا
جذب کنیــد آقای 
مدیرعامل. کمی از این 
خواب بیــدار شــوید و واقعیت های 
اســتقالل را ببینیــد. کمــی از رویا 
فاصله بگیرید و هوادارها را در معرض 

سراب های متوالی قرار ندهید.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فتح اهلل زاده انگار هنوز 
در دهه 70 به سر می برد. 

هنوز می خواهد هوادارها 
را با وعده های بزرگ و 

عجیب سرگرم کند و هنوز 
می خواهد بمب بترکاند و 

تیتر یک خبرها باشد

 شماره  1197 /       سه شنبه  3 آبان   1401  /     28 ربیع االول  1444  /  25  اکتبر   2022

آریا طاري 

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee_ir ani :اینستاگرام

استعفاي سوريان، به صورت شفاهي

حمید سوریان روز گذشــته با استعفا از عنوان 
نایب رییسی فدراســیون کشتی برای سومین بار 
از این مسئولیت کناره گیری کرد و فعال همه چیز 
را به رییس فدراســیون محول کرده که آیا با این 
درخواســت موافقت خواهد کرد یا خیر؟ سوریان 
در این دو ســال فعالیتش به عنــوان نایب رییس 
فدراسیون کشــتی، سابقه اســتعفا داشت که با 
درخواســت وی موافقت نشــد. این بار اما حمید 
ســوریان اعالم کرده بدون خصومــت و دلخوری 
از کسی اســتعفای خود را به فدراسیون ارائه داده 
که گویا دلیل آن تصمیم شــخصی است. او در بدو 
ورود علیرضا دبیر به فدراســیون کشتی، به عنوان 
نایب رییس فدراســیون انتخاب شد و عمال نقش 
مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی را ایفا می کرد و 
از حامیان اصلی محمد بنا سرمربی پیشین تیم ملی 
محسوب می شد و حاال دیگر قصد ادامه همکاری با 
فدراسیون را ندارد. دارنده هفت مدال طالی جهان و 
المپیک در خصوص این تصمیمش گفته است:»در 
این مدت تا آنجا که می توانســتم به فدراسیون و 
ورزش کشتی کمک کردم اما االن فکر می کنم دیگر 
لزومی ندارد در فدراسیون باشم. با توجه به اینکه 
بودنم در کشتی دیگر ضرورت ندارد، فکر می کنم 
بهتر است یک آدم تازه نفس بیاید. همچنین برای 
کشتی ایران آرزوی موفقیت دارم.« از سوي دیگر 
روابط عمومی فدراسیون کشتی درباره استعفاي 
سوریان گفته است:»استعفا دادن از سمت، روند 
اداری و رسمی خود را دارد و سوریان نامه کتبی به 
فدراسیون نداده است که مورد پذیرش یا رد رییس 
فدراســیون قرار بگیرد.« به این ترتیب با توجه به 
واکنش فدراسیون هنوز استعفای کتبی از سوی 
حمید سوریان اعالم نشده و او همچنان نایب رییس 
فدراسیون کشتی است. باید دید حاال که هت تریک 
سوریان در اســتعفا رقم خورده است، فدراسیون 
درنهایت چه پاسخي به تصمیم او مي دهد. سوریان 
پرافتخارترین فرنگي کار ایران است که حضورش 
در فدراسیون مي تواند بســیار براي کشتي ایران 

مفید واقع شود. 
    

نايب قهرماني با 4 طال و يك نقره
رقابت های کشــتی آزاد زیر 23 ســال جهان 
روزهای 29 مهر لغایت اول آبان ماه در شــهر پونت 
ودرای کشور اسپانیا برگزار شد و در پایان تیم ایران 
توسط محمدصادق فیروزپور در وزن 74 کیلوگرم، 
امیرحسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم، امیرعلی 
آذرپیرا در وزن 97 کیلوگــرم، امیررضا معصومی 
در وزن 125 کیلوگرم به مــدال طال و امیرمحمد 
یزدانی در وزن 70 کیلوگرم به مدال نقره دســت 
یافت. در رده بندی تیمی گرجستان با 141 امتیاز 
به عنوان قهرمانی دست یافت، ایران با 134 امتیاز 

نایب قهرمان شد و آمریکا با 112 امتیاز سوم شد. 

6 تكواندوكار دختر در راه مكزيك
رقابت هــای انتخابي تیم ملــی تکواندو بانوان 
ابتدا برگزار و در پایان هشت تکواندوکار برتر اوزان 
مختلف از سوی کادر فنی تیم ملی معرفی شدند. 
نهایتا با صالحدیــد کادر فنی و با توجــه به اعالم 
قبلی به بازیکنــان در رقابت هــای انتخابی، مینو 
مداح و دستیارانش تصمیم گرفتند در ۶ وزن اعزام 
به رقابت های جهانی مکزیک انجام شــود و در دو 
وزن 57- کیلوگــرم و 73- کیلوگرم تکواندوکاری 
در این رویداد شــرکت نکند. به این ترتیب در وزن 
4۶- کیلوگرم مهال مومن زاده، در وزن 49- کیلوگرم 
غزل سلطانی، در وزن 53- کیلوگرم ناهید کیانی، در 
وزن ۶2- کیلوگرم نرگس میرنوراللهی، در وزن ۶7- 
کیلوگرم زینب اسماعیلی و در وزن 73+ کیلوگرم 
اکرم خدابنده راهي این مسابقات مي شوند. هدایت 
تیم ملی تکواندو بانوان برعهده مینو مداح به عنوان 
سرمربی اســت و ندا زارع و مهروز ساعی به عنوان 
مربی وی را همراهی می کنند. بیســت و پنجمین 
دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان 22 تا 29 

آبان به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آدرنالین

فتح اهلل زاده همچنان وعده های موهوم خود را تکرار می کند

رویا فروش!

تا اعالم فهرست نهایی تیم ملی برای رقابت های جام 
جهانی 2022 زمان زیادی باقی نمانده است. بدون شک 
در این فهرست در کنار مهره های باتجربه، نفراتی هم 
دیده می شوند که تا امروز هرگز بخشی از رقابت های 
جام جهانی نبوده اند. بازی در این تورنمنت، نقطه اوج 
دوران بازی هر فوتبالیستی به شمار می رود و این تجربه 
ارزشمند و فراموش نشدنی، به زودی برای گروهی از 
ستاره های فوتبال ایران رقم خواهد خورد. بازیکنانی که 
برای از راه رسیدن جام جهانی لحظه شماری می کنند و 

آماده شروع این تورنمنت رویایی هستند.

گلر شماره سه
هم علیرضا بیرانوند و هم امیر عابدزاده، تجربه حضور در جام 
جهانی را دارند. البته از بین این دو نفر، فقط بیرو در جام جهانی 
به زمین رفته و امیر نیمکت نشین بوده است. هر گلر سومی که 
به اردوی نهایی قطر دعوت شود، اولین جام جهانی زندگی اش 
را پشت سر خواهد گذاشــت. این انتخاب یک نفر از بین پیام 
نیازمند، محمدرضا اخباری و سیدحسین حسینی خواهد بود. 
هر سه نفر در این سال ها چندین بار به تیم ملی دعوت شده اند و 
برای این تیم به زمین رفته اند اما سابقه حضور در تورنمنتی مثل 
جام جهانی را نداشته اند. فعال روی کاغذ شانس سیدحسین 
بیشتر از دو نفر دیگر به نظر می رسد اما کی روش ممکن است 
در هر لحظه، تصمیم غافلگیرکننده ای بگیرد. او تا امروز هرگز 

ایران را بدون سورپرایز به جام جهانی نبرده است.

صادق محرمی
صادق قبل از دوره قبلی جام جهانی هم لژیونر شــده بود 
تا شــاید نظر مثبت کی روش را جلب کند امــا در آن مقطع، 
چنین اتفاقی ممکن به نظر نمی رسید. حاال بازیکن فیکس 
دیناموزاگرب در لیگ قهرمانان اروپا، یکی از انتخاب های اصلی 
کی روش برای سمت راست خط دفاعی است. بازیکنی که در 
دو دیدار تدارکاتی اخیر نیز برای تیم ملی بازی کرده و به شدت 
آماده بوده است. صادق در چند سال گذشته و به ویژه در دوران 
اسکوچیچ، اعتماد به نفس بیشتری از گذشته به دست آورده و 
می تواند با این اعتماد به نفس به تیم ملی کمک کند. اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، حضــور او در اولین جام جهانی زندگی اش 
مسجل به نظر می رسد. در این پست احتماال رامین رضاییان نیز 
به تیم ملی دعوت می شود. مدعی دیگر این پست صالح حردانی 
است. صالح نیز در صورت رفتن به قطر، برای اولین بار در جام 

جهانی حاضر خواهد بود.

امید نورافکن/ ابوالفضل جاللی
کاپیتان سابق تیم ملی امید، در دوران اسکوچیچ بازیکن 
مهمی برای تیم ملی بود و به صورت ثابت برای ایران به میدان 
می رفت. نورافکن فعال پای ثابت لیست های کی روش بوده و در 
لیگ برتر نیز شرایط مطلوبی دارد. امید می تواند برای اولین بار 
بخشی از فهرست ایران در جام جهانی باشد. هرچند که به نظر 
می رسد او برای این اتفاق باید با ابوالفضل جاللی رقابت کند. 
کمی بعید است که هر دو نفر در سمت چپ راهی قطر شوند. به 
نظر می رسد در نهایت با تصمیم کی روش، یکی از این دو بازیکن 
به جام جهانی می روند و اولین جام جهانی زندگی شان را سپری 
می کنند. بدشانسی بزرگ نورافکن، از دست دادن اردوی اتریش 
به خاطر ویزا بود. اتفاقی که شاید شانس حضور او در تیم ملی 

را کمی تهدید کند.

شجاع خلیل زاده
داستان شجاع خلیل زاده و تیم ملی، ماجرای جالبی به نظر 
می رسد. این بازیکن در بهترین سال های دوران فوتبالش به تیم 
ملی دعوت نمی شد و به نظر می رسید شانسش برای ملی پوش 
شدن و یا رفتن به جام جهانی، به صفر رسیده باشد. تغییرات 
روی نیمکت تیم ملی اما دوباره او را به این تیم برگرداند. شجاع 
در دوران انتخابی فوق العاده ظاهر شد و همین مساله کافی بود 
تا حتی کارلوس کی روش نیز این بازیکن را از اردوی تیمش 
کنار نگذارد. او یک نمایش بی نقص هم روبه روی اروگوئه داشت 

و ستاره های پرشمار خط حمله این تیم را به خوبی متوقف کرد. 
او که در اردوی اتریش مصدوم نیز شده بود، این روزها در اردوی 
تیم ملی حضور دارد. کی روش روی این بازیکن حساب ویژه ای 
باز می کند و شــجاع باالخره برای اولین بار راهی جام جهانی 
می شود. او احتماال عالوه بر رفتن به قطر، در ترکیب ثابت تیم 

ملی برای رقابت های جام جهانی نیز حضور خواهد داشت.

میالد سرلک
روند پیشرفت میالد در فوتبال، به شکل تدریجی طی شده 
است. او چندین سال در لیگ برتر بازی کرد اما از زمان بازی برای 
پرسپولیس، بیشتر دیده شد و مورد توجه قرار گرفت. میالد از 
همان زمان کم و بیش در اردوهای تیم ملی نیز حاضر بوده است. 
فوتبال ایران اساسا کم تر بازیکنی با قابلیت های سرلک دارد و 
همین مساله شانس او را برای حضور در جام جهانی افزایش 
می دهد. سرلک هم به خوبی در نبردها و درگیری ها شرکت 
می کند و هم در پاس دادن، بازیکن کارآمدی به نظر می رسد. 
شاید شانس زیادی برای فیکس شدن او در جام جهانی وجود 
ندارد اما سرلک می تواند یکی از مهره های لیست تیم ملی در 

قطر باشد.

احمد نوراللهی
او تــا قبــل از مقدماتی جــام جهانــی قطر، بــه اندازه 
شایستگی هایش در تیم ملی مورد استفاده قرار نگرفته بود. 
احمد اما حاال شرایط متفاوتی دارد و در دور مقدماتی نیز یک 
مهره ثابت برای تیم ملی بوده است. او این روزها در لیگ امارات 
نیز به صورت ثابت به میدان می رود و یکی از نفرات اصلی باشگاه 
االهلی است. احمد هم یکی از مســافران حتمی اردوی قطر 
است. هرچند که باید بر ســر جایگاه ثابت در این تیم با چند 

ستاره رقابت کند.

علی قلی زاده
در فهرست اولیه جام جهانی قبلی هم نبود اما درنهایت به 
روسیه سفر کرد. حاال علی تجربه بیشتری در اروپا کسب کرده 
و این اواخر هم یک بازیکن فیکس برای تیم ملی بوده اســت. 
شاید بزرگ ترین مشکل کی روش با این بازیکن، زیاد توپ نگه 
داشتن باشد اما قلی زاده به کمک تکنیکی که دارد، می تواند 
برای ایران در زمین حریف برتری عددی ایجاد کند. نام او نیز 
قطعا در فهرست نهایی مسافران جام جهانی قطر دیده خواهد 
شد. علی باید از فرصت جام جهانی به بهترین شکل برای رفتن 

به یک باشگاه بزرگ تر در فوتبال اروپا استفاده کند.

محمدحسین کنعانی زادگان
مدافع محبوب کارلوس کی روش، در جام ملت های قبلی به 
تیم ملی دعوت شد و به صورت ثابت نیز برای این تیم به میدان 
رفت. ویژگی مهم کنعانی در بازی با پا، همیشه او را به یک مهره 
مدرن در فوتبال ایران و یک بازیکن موردعالقه برای کی روش 
تبدیل می کند. کنعانی حاال یک بازیکن ثابت در تیم ملی نیز 
هست و به احتمال بســیار زیاد یکی از نفرات فیکس فوتبال 
ایران در قطر خواهد بود. او روزهای خوبی را نیز در فوتبال قطر 
پشت سر گذاشته و با شرایط کشور میزبان آشنایی کاملی دارد. 
او عالوه بر مدرن بازی کردن، معموال قدرت گلزنی بسیار باالیی 
نیز دارد و روی ضربات شروع مجدد، می تواند به خوبی به تیم 
ملی کمک کند. این تورنمنت شاید یک سکوی پرتاب بسیار 

بزرگ برای این ستاره در تیم ملی ایران باشد.

مهدی مهدی پور
هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که کی روش چه نظری 
در مورد مهدی پور دارد. با این حال نباید شانس این بازیکن 
برای رفتن به جام جهانــی را نادیده گرفت. مهدی پور یکی 
از بهترین های این فصل استقالل بوده و نمایش های بسیار 
خوبی در این تیم داشته اســت. او هافبکی است که فوتبال 
را ساده بازی می کند و این ویژگی اصال نباید دستکم گرفته 
شود. مهدی پور روی ارسال ها نیز برای تیمش بازیکن مفیدی 
به نظر می رسد. فوتبالیســتی که در زمین از انجام کارهای 

اضافه پرهیز می کند.

محمد محبی  
به جز سردار، طارمی و انصاری فرد که حضورشان در جام 
جهانی قطعی شــده و همگی قبال در این جام بازی کرده اند، 
شاید فقط یک مهاجم دیگر به تیم ملی دعوت شود. فعال تنها 
مهاجم حاضر در اردوی ارزیابی تیم ملی محمد محبی است. 
بازیکنی که در بازگشت از لیگ پرتغال، یک گلزن درجه یک 
برای استقالل بوده و به کمک همین درخشش، شانس حضور 
در اردوی تیم ملی را به دست آورده است. اگر قرار به دعوت از 
چهارمین مهاجم به فهرست نهایی باشد، محبی صاحب شانس 
اصلي برای رسیدن به قطر خواهد شد. او باید منتظر تصمیم 

کلیدی کی روش بماند.

ستاره هایی که برای اولین جام جهانی زندگی شانس دارند

جام اولی ها!

چهره به چهره

آریا   رهنورد


